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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 
keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

TEMA :   DPR-RI Periode 2019 – 2024 : Antara Kritik dan Harapan 

Pemateri :  

1. Rifqi Rachman, Peneliti Bidang Pilitik The Indonesian Institute 

2. Lucius Karus, Peneliti Forum Masyrakat Peduli Parlemen Indonesia  

3. Mardani Ali Sera, Anggota DPR Fraksi PKS 

 

Moderator  :  Nopitri Wahyuni, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute 

Partisipan :  Diskusi ini diikuti oleh sebanyak 50 peserta dengan berbagai latar belakang yang  

  Berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

PEMBAHASAN 

Lucius Karus, Peneliti Forum Masyrakat Peduli Parlemen Indonesia 

 Berdasarkan catatan Formapi, DPR RI periode 2014 – 2019 merupakan DPR RI dengan kinerja 

terburuk yang pernah ada. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan fungsi legislasinya DPR gagal 

memenuhi target Prolegnas yang secara keseluruhan berjumlah 189 RUU, hanya 84 RUU diantaranya 

yang berhasil disahkan sepanjang 5 tahun atau sebsar 18% 

 Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pembentukan Pansus Angket dilakukan sebanyak 2 kali 

(Pelindo dan KPK).  

 Selain persoalan kinerja legislasi dan pengawasan, terdapat catatan 23 orang anggota DPR yang 

tersangkut korupsi juga mencoreng citra DPR.  

 Dari sisi kualitas kinerja DPR, DPR periode baru memiliki beban lantaran DPR RI 2019-2024 memulai 

perjalanan kinerja disertai juga dengan momentum adanya kritik terhadap kinerja DPR RI periode 

2014-2019.  

 Tantangan DPR RI 2015-2019 dari aspek pelaksanaan legislasi, DPR mestinya sudah mulai 

merencanakan fokus utama politik legislasi untuk periode 2019-2024  

 PR DPR Periode 2019-2024 menjadi sangat berat di mana para anggota dewan baru ini harus mampu 

merubah citra baru DPR dalam 5 tahun ke depan  

 DPR periode 2019-2924 juga memiliki tantangan berat yaitu untuk keluar dari cengkraman partai 

politik guna menyalurkan aspirasi masyarakat 

 Oleh karena itu, reformasi DPR menjadi PR dan juga tantangan utama yang harus dilakukan oleh DPR 

peridoe 2019-2024 

 

Rifqi Rachman, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute 

 Definisi anggota muda DPR RI lebih dikelompokkan kepada usia (di bawah 30 tahun) dan juga 

kebaruan gagasan ide dari anggota parlemen muda.  

 Dengan menggunakan definisi ini maka didapatkan ada 18 orang yang termasuk ke dalam anggota 

muda DPR 

 Tantangan utama yang dihadapi oleh anggota muda DPR adalah rekrutmen, di mana banyak generasi 

muda yang masih mengalami kesulitan khususnya dalam hal finansial untuk membiayai pileg 2019 
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 Berdasarkan hasil LPEM UI rata-rata pengeluaran kandidiat dalam pileg di mana pada tahun 2014 

kemarin caleg harus mengeluarkan biaya sebesar 250 juta, sedangkan pada tahun 2019 naik 4 kali 

lipat hingga menjacapai 1 milliar. 

 Tantangan kedua adalah adanya tantangan modal social. Di mana para anggota muda DPR ini masih 

memiliki hubungan yang sangat dengan pihak-pihak yang sudah memiliki privilege besar di kontestasi 

politik  

 Tantangan ketiga, yaitu adanya kuantitas yang masih sedikit, dimana secara persentase hanya 3,62 

persen anggota DPR Muda yang sesuai definisi yang telah disampaiikan di atas.  

 Tantangan keempat, yaitu adanya relevansi di bangku parlemen. Di mana para anggota DPR muda 

diharapkan lebih memiliki sensitivitas terhadap isu-isu strategis seperti RKUHP, RUU PKS, Revisi UU 

KPK  

 Banyak dari anggota DPR muda yang belum memiliki motivasi yang cukup jelas untuk bergabung 

dengan anggota DPR, diantaranya masih banyak termotivasi untuk melanjutkan perjuangan orang 

tuanya di kursi parlementer.  

 Untuk itu Optimisme partisipasi DPR muda harus dibangun, guna untuk membangun optimisme 

tersebut harus didukung dengan melalui proses kritik yang konstruktif, mendorong hadirnya 

ekosistem yang sehat, dan juga memantau sepak terjang legislator muda.  

 

Mardani Ali Sera, , Anggota DPR Fraksi PKS 

 3 hal untuk menjadikan legislasi sebagai oposisi eksekutif : 1. Sudut policy atau kebijakan, harus ada 

tata tertib peraturan yang baru DPR untuk mereformasi DPR. 2. Tata kelola/good governance, yaitu 

adanya keterbukaan akses kepada publik. 3. Alokasi Sumber Daya, dimana penyebaran sumber daya 

harus di alokasikan ke sumber-sumber yang kompetitif 

 

FORUM DISKUSI 

1. Wisnu, Advokat 
Upaya dari masyarakat jika kinerja anggota DPR tidak sesuai dengan amanat?Khsusunya dalam 
pembuatan undang-undang dan juga hak recall 
 
Tanggapan 
(Bung Lucius) 
Betul, memang masih banyak sekali RUU yang diulang-ulang setiap tahunnya, di mana tugas DPR itu 
adalah fungsi regilasi atau membentuk undang-undagng. Kemudian, hak recall ketika mahkamah 
partai sudah memberhentikan anggotanya, di lain sisi di persidangan poengadilan malah 
menghasilkan keputusan yang berbeda, oleh karena itu ini menjadi suatu yang harus segeraa 
disinergikan dan menjadi tantangan ke depannya, misalnya dengan melakukan revisi undang-undang 
partai politik untuk menluruskan permasalahan – permasalahan yang seolah menjadi benang kusut 
yang tidak kunjung kelar.  
 

2. Benyamin, Masyarakat Sipil 
Di mana relevansi milenial dalam DPR khsusunya dari kuantitasnya yang hanya 18 orang? Apa 
manfaatnya? Dan juga apa pokok pembicaraannya di parlemen? Lebih relevan jika kita membicarakan 
bagaimana DPR melakukan transformasi digital yang akan berpengaruh terhadap masyarakat? 
 
Tanggapan 
(Rifqi Rachman)  
Menjadi penting untuk melihat dan mengawasi sama-sama anak muda di DPR guna melihat kinerja 
mereka di DPR. Selain itu, juga sayangnya framing yang muncul di media adalah kekayaan padahal 
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yang sebenarnya itu bukanlah factor yang sangat signifikan, maka kompetensi juga menjadi hal yang 
sangat penting. 
 
 
(Lucius)  
relevansinya generasi milenial ini adalah persoalan kaderisasi. Selain itu, juga diperlukan untuk 
melihat kinerja partai politik khususnya dalam proses kaderisasi dan demokrasi. Oleh karena itu, 
diperlukan juga sikap kritis terhadap anggota DPR dan juga kinerja generasi milenial di DPR.  
 

3. Ericson, Alkater MP 
PKS apakah mampu tanpa gerindra saat ini? Dengan kondisi saat ini Gerindra telah bergabung menjadi 
koalisi, khsusunya persiapan memasuki tahun 2024? 
 
Tanggapan  
(Lucius)  
Saat ini peta kekuatan 2024 sudah mulai terlihat, oleh karena itu semua partai politik harus mulai 
bersiap untuk menghadapi 2024. KEndati demikian, kita juga jangan lupa bahwa ada banyak persoalan 
yang dihadapi di depan mata, oleh karena itu partai politik agak baiknya untuk mementingkan tugas-
tugas ini ke depannya.  
 
(Mardani) 
Kita harus optimis kendati kenyataan tidak selalu manis, oleh karena itu PKS selalu mengatakan 
bahwa seyogyanya partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi untuk menjadi oposisi, dengan begitu 
maka akan terjadi check and balance yang seimbang. Namun, PKS tidak begitu khawatir jika PKS akan 
menjadi partai oposisi sendiri, hal ini dikarenakan saat ini ada sebuah gelombang publik yang sangat 
sensitif jika pemerintah keluar dari koridor. Kendati menjadi oposisi, PKS juga tidak akan mengkritik 
keputusan eksekutif secara serampangan, PKS akan melakukan kritik yang konstruktif dan juga siap 
mendukung keputusan Eksekutif yang baik.   
 

4. Wisnu, Advokat  
Dari RUU yang belum disahkan ini, apa kendala yang dihadapi DPR dalam proses pengesahan RUU ini? 
 
Tanggapan 
(Mardani) 
Semua RUU harus masuk ke dalam Prolegnas terlebih dahulu, namun, sayangnya di Indonesia 
pembuatan peraturan masih sangat susah. Oleh karena itu, kita harus memperbaiki sistem yang ada.  
 
  
 
 

 

Catatan :  
1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 
informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 

~ TERIMA KASIH ~ 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

